
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 
Број: 3/83-1 
Датум: 10.12.2014. 
Jaвна набавка број: TКП-17/2014 
 

Предмет: одговор на питање у вези са јавном набавком 

услуге, бр. јавне набавке: ТКП-17/2014 

 
Дана 9.12.2014. електронским путем, на адресу: admi@narodnimuzej.rs  упућено је питање у 
вези са јавном набавком услуге  - техничка контрола техничке документације - главних 
пројеката рестаурације, санације и адаптације Народног музеја у Београду, следеће 
садржине: 
 
ПИТАЊЕ: 

- за потребе јавне набавке „Техничка контрола главних пројеката рестаурације, 
санације и адаптације Народног музеја у Београду“ да ли као доказ за извршене 
услуге долази у обзир израда пројектно-техничке документације за објекте под 
заштитом или у заштићеној околини у периоду од 2009. до 2013. године?  
 
 

На постављено питањe, Комисија именована за спровођење отвореног поступка јавне 
набавке услуге,  сходно члану 54 Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор: 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ : 
Сходно Конкурсној документацији (дел.бр. 3/60 од 18.11.2014),  јавна набавка услуге - 
техничка контрола техничке документације - главних пројеката рестаурације, санације и 
адаптације Народног музеја у Београду (бр. јавне набавке: ТКП-17/2014), један од 
додатних услова који потенцијални понуђач мора да испуни је Референтна листа 
извршених услуга техничке контроле за објекте под заштитом или у заштићеној околини 
и то: најмање 2 (два) реализована уговора (техничка контрола израђене комплетне 
пројектно-техничке документације за објекте под заштитом или у заштићеној околини), за 
последњи период који није дужи од 5 (пет) година односно за период 2009, 2010, 2011, 2012. 
и 2013. годину (Поглавље V – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 и 76 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, страна 11, тачка 3).  
Дакле, у обзир долазr само извршенe услуга техничке контроле израђене комплетне 
пројектно техничке документације у периоду 2009, 2010, 2011, 2012. и 2013. година, а не  
израда пројектно-техничке документације за објекте под заштитом или у заштићеној 
околини у периоду од 2009. до 2013. године. 
 
 
 

председник Комисије 
Зоран Јовановић, дипл.инг.арх. 
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